
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
............................................... 

    (pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 
CZĘŚĆ I  

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
 
................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................ 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON.................................................................. Nr NIP  .................................................................. 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................ 
 
nr telefonu .............................................................. nr faxu .................................................................. 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 
 
„dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej                         
w Szczecinie”  składam(y) niniejszą ofertę:  
 

 
Lp. 

 
Asortyment 

 

Nazwa 
produktu 

równoważnego 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

 
1 

Proszek czyszcząco-dezynfekujący do 
powierzchni sanitarnych, kuchennych, 
zawierający system wybielający, typu 
Ajax lub równoważny, o wadze 1 kg. 

  
szt. 

 
46 

    

 
2 

Uniwersalny płyn do mycia podłóg typu 
Ajax lub równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 297     

 
3 

Wybielacz do tkanin białych, prze-
znaczony zarówno do prania ręcznego, 
jak i w pralkach, typu ACE lub 
równoważny o poj. 1 l. 

  
szt. 

 
23 

    

 
4 

Mleczko czyszcząco-dezynfekujące do 
powierzchni sanitarnych, kuchennych, 
zawierające system wybielający, typu Cif 
lub równoważne  o poj. 0,5 l. 

  
szt. 

 
110 

    

 
5 

Mleczko czyszcząco-dezynfekujące do 
powierzchni sanitarnych, kuchennych, 
zawierające system wybielający, typu Cif 
lub równoważne o poj. 0,7 l. 

  
szt. 

 
32 

    

 
6 

Mleczko czyszcząco-dezynfekujące do 
powierzchni sanitarnych, kuchennych, 
zawierające system wybielający, typu Cif 
lub równoważne o poj. 2,0 l. 

  
szt. 

 
6 

    

 
7 

Żel usuwający kamień wodny, osady 
wapienne, rdzę, tłuszcze oraz pozostał-
ości mydlane, typu Cilit lub równo-ważny 
o poj. 0,45 l. 

  
szt. 

 
9 

    

8 Środek (płyn) usuwający kamień wodny,  szt. 14     



osady wapienne, rdzę, tłuszcze oraz 
pozostałości mydlane, typu Cilit lub 
równoważny o poj. 0,42 l. 

 
9 

Rozpuszczalnik do past podłogowych, 
klasy Cleanolux lub równoważny             
o poj. 0,5 l. 

  
szt. 

 
39 

    

10 Zmywak do naczyń 3-elementowy,  szt. 28     
11 Zmywak do naczyń 5-elementowy,  szt. 43     
12 Zmywak do naczyń 10-elementowy,  szt. 23     
13 Worki na odpady o poj. 120 l., 

wzmocnione, pakowane po 25 szt./rolka 
 rolka 9     

14 Worki na odpady o poj. 60 l., 
wzmocnione, pakowane po 50 szt./rolka 

 rolka 172     

15 Worki na odpady o poj. 60 l., cienkie, 
pakowane po 50 szt./rolka 

 rolka 68     

16 Worki na odpady o poj. 35 l., 
wzmocnione, pakowane po 50 szt./rolka 

 rolka 156     

17 Worki na odpady o poj. 35 l., cienkie, 
pakowane po 50 szt./rolka 

 rolka 45     

18 Worki na odpady o poj. 160 l., 
wzmocnione, pakowane po 10 szt./rolka 

 rolka 7     

19 Worki na odpady o poj. 240 l., 
wzmocnione, pakowane po 10 szt./rolka 

 rolka 8     

20 Wkład do mopa typu Speedy lub 
równoważny, szer. 50 cm. 

 szt. 23     

21 Wkład do mopa typu Speedy lub 
równoważny, szer. 40 cm. 

 szt. 3     

22 Wiadro 15 l z wyciskaczem  szt. 11     
23 Wiadro 10 l  szt. 5     
24 Środek myjąco-dezynfekujący do WC o 

poj. 0,75 l. klasy HIT lub równoważny 
 szt. 15     

25 Środek myjąco-dezynfekujący do WC o 
poj. 5 l. klasy HIT lub równoważny 

 szt. 3     

 
26 

Płyn do czyszczenia podłóg z linoleum i 
PCV typu VC 242 Brundpur lub 
równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 22     

 
27 

Środek czyszczący do gruntownego 
mycia mocno zabrudzonych powierz-
chni, typu Grundpur lub równoważny o 
poj. 1 l. 

  
szt. 

 
18 

    

 
28 

Odświeżacz powietrza z rozpylaczem, 
typu Aromat Fresh lub równoważny, poj. 
0,5 l. 

 szt. 18     

 
29 

Środek myjąco-dezynfekujący do sanitar-
iatów o poj. 1 l. typu Piksat lub 
równoważny 

 szt. 7     

 
30 

Papier toaletowy dwuwarstwowy, małe 
rolki 34,5 mb/rolka, kolor biały, 
pakowane po 10 szt./worek 

 worek 276     

 
31 

Papier toaletowy typu Jumbo Tork lub 
równoważny, duże rolki, pakowane po 12 
szt./worek, średnica rolki 19 cm  

 worek 20     

 
32 

Papier toaletowy typu Mawa, kolor szary, 
małe rolki 30 mb./rolka, pakowane po 64 
szt./worek 

 worek 40     

 
33 

Pojedyncze ręczniki papierowe gofro-
wane do podajników, typu Z-Z, kolor 
zielony L4000 (pakowane po 4 tys. szt.) 

 karton 88     

34 Pieluchy z  tetry  szt. 455     
35 Ścierka domowa 3-elementowa, pakowa-

na po 3 szt. 
 op. 179     

36 Ścierka domowa luz  szt. 90     
37 Ścierka pomarańczowa luz, o wymiarach 

50 cm x 100 cm, 
 szt. 11     

38 Ścierka biała luz, o wymiarach 70 cm x 
80 cm, 

 szt. 97     



39 Szczotka do zamiatania szer. 30 cm. z 
gwintem, z włosiem mieszanym + kij 

 szt. 10     

40 Szczotka do zamiatania  szer. 40 cm. z 
gwintem, z włosiem mieszanym + kij 

 szt. 4     

41 Szczotka do zamiatania, szer. 30 cm, 
plastikowa + kij 

 szt. 3     

 
42 

Preparat typu Sidolux lub równoważny do 
pielęgnacji podłóg, nadający połysk 
powierzchniom z linoleum, PCV, lastriko 
itp., odporny na ścieranie, zawierający 
substancje zapachowe o poj. 0,5 l. 

  
szt. 

 
32 

    

43 Rękawice winylowe, rozm. M, pakowane 
po 100 szt. 

 op. 3     

44 Rękawice lateksowe, medyczne rozm. M, 
pakowane po 100 szt. 

 op. 1     

45 Rękawice lateksowe, medyczne rozm. L, 
pakowane po 100 szt. 

 op. 1     

46 Rękawice gumowe, typu Prima lub 
równoważne 

 para 87     

47 Rękawice gumowe, typu Jan Niezbedny 
lub równoważne 

 para 19     

48 Rękawice gospodarcze  para 60     
 
49 

Ręczniki papierowe, kolor biały, 
pakowane po 2 rolki, rolka 40 mb, typu 
Tenerella lub równoważne 

 op. 12     

 
50 

Środek antystatyczny w płynie o poj. 400 
ml., przeznaczony do czyszczenia i 
pielęgnacji mebli drewnianych i 
drewnopodobnych,  klasy Pronto lub 
równoważny,  

  
szt. 

 
59 

    

 
51 

Uniwersalny płyn do mycia typu Ajax 
Window lub równoważny o poj. 0,5 l. z 
rozpylaczem 

 szt. 15     

52 Płyn do mycia szyb typu Sinlux lub 
równoważny o poj. 1 l. ze spryskiwaczem 

 szt. 2     

53 Środek myjąco-dezynfekujący do WC o 
poj. 0,7 l. klasy WC Plus lub równoważny 

 szt. 99     

54 Odświeżacz powietrza w aerozolu o poj. 
300 ml., typu Brise lub równoważny. 

 szt. 9     

55 Mydło antybakteryjne w płynie o poj. 5 l., 
typu INCO lub równoważne 

 op. 28     

56 Mydło w płynie typu Candy lub 
równoważne, o poj. 5 l. 

 op. 3     

57 Mydło toaletowe, kostka o wadze 100 g., 
typu Luksja lub równoważne 

 szt. 3500     

58 Mop 280 g.  szt. 45     
 
59 

Płyn do zabezpieczania i nabłysz-czania 
podłóg typu Metalic Dispersion lub 
równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 45     

60 Płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 38     

61 Płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny o poj. 0,5 l. 

 szt. 70     

62 Płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 4     

63 Płyn do mycia naczyń Lucek lub 
równoważny o poj. 0,5 l. 

 szt. 75     

 
64 

Granulat do udrażniania rur i dezynfekcji 
kratek ściekowych, syfonów oraz 
urządzeń sanitarnych, typu Kret lub 
równoważny o poj. 0,5 kg. 

  
szt. 

 
18 

    

 
65 

Żel do udrażniania rur i dezynfekcji 
kratek ściekowych, syfonów oraz 
urządzeń sanitarnych, typu Kret lub 
równoważny o poj. 0,5 kg. 

  
szt. 

 
13 

    

66 Kostki zapachowe do WC (zapas)  szt. 119     
67 Kostki do WC typu Generał lub  szt. 115     



równoważne (zapas) 
68 Komplet do WC (kostka + pojemnik)  szt. 30     
69 Kij 140 z gwintem  szt. 13     
70 Kij 120 z gwintem  szt. 18     
71 Płyn do mycia podłóg typu Floor lub 

równoważny, o poj. 5 l. 
 szt. 4     

72 Uniwersalny płyn do mycia podłóg klasy 
Flesz lub równoważny, o poj. 5 l. 

 szt. 29     

 
73 

Środek do gruntownego doczyszczania 
silnie zabrudzonych powierzchni typu 
Feja FP-24 lub równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 1     

 
74 

Środek do gruntownego doczyszczania 
silnie zabrudzonych powierzchni typu 
Feja FP-24 lub równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 10     

 
75 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Domestos lub 
równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 46     

 
76 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Domestos lub 
równoważny o poj. 1,25 l. 

 szt. 29     

 
77 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Domestos lub 
równoważny o poj. 0,75 l. 

 szt. 24     

78 Płyn do mycia okien z rozpylaczem o poj. 
0,5l, typu Clin Windows lub równoważny 

 szt. 142     

79 Wybielacz do tkanin poj. 1 l.,   szt. 20     
RAZEM:    

 
1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
 
2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie 
określonym przez zamawiającego. 

 
3. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 
................................................................................. 
................................................................................. 

Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Na ofertę składają się: 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
 
 

                   ..................................., dn. .............................. 
 

 
                                                                                              .......................................................................... 

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentacji wykonawcy) 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

............................................... 

    (pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 
CZĘŚĆ II 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
 
................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................
. 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON................................................................... Nr NIP  ................................................................. 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................ 
 
nr telefonu ............................................................. nr faxu ................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 
 
„dostawę środków czystości dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Agawa”          
w Mrzeżynie” składam(y) niniejszą ofertę:  
 

 
Lp. 

 
Asortyment 

 

Nazwa 
produktu 

równoważne
go 

Jedn. 
miary 

Orienta
cyjna 
ilość 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

 
1 

Uniwersalny płyn czyszcząco-dezyn-
fekujący do mycia podłóg o poj. 1 l. typu 
Ajax Floral Fiesta lub równoważny 

 szt. 140     

 
2 

Wybielacz do tkanin białych, przez-
naczony zarówno do prania ręcznego, jak 
i w pralkach, typu ACE lub równoważny 
o poj. 1 l. 

  
szt. 

 
350 

    

 
3 

Proszek czyszcząco-dezynfekujący typu 
ARO, IZO lub równoważny o wadze 0,5 
kg. 

 szt. 150     

4 Odświeżacz powietrza w aerozolu o poj. 
400 ml., typu Brise lub równoważny. 

 szt. 50     

 
5 

Proszek do prania tkanin białych i 
kolorowych o wadze 6 kg., typu Rex, E 
lub równoważny 

 szt. 60     

 
6 

Proszek odtłuszczająco-dezynfekujący 
do powierzchni sanitarnych, kuchen-
nych, zawierający system wybielający, 
typu Ajax lub równoważny o wadze 10 
kg. 

  
szt. 

 
5 

    

 
7 

Mleczko czyszcząco-dezynfekujące do 
powierzchni sanitarnych, kuchennych, 
zawierające system wybielający, typu 
Aro lub równoważne o wadze 550 g 

  
szt. 

 
150 

    



 
8 

Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Aro lub 
równoważny o poj. 0,5 l. 

 szt. 150     

9 Kostki zapachowe do WC w koszyczku, 
typu Generał lub równoważne 

 szt. 50     

10 Kostki zapachowe do WC – zapas  szt. 500     
11 Glicerynowy krem do rąk, 50 g.  szt. 20     
12 Mydło antybakteryjne w płynie o poj. 5 l.  op. 10     
13 Nabłyszczasz do zmywarek – 5 l.  op. 10     
 
14 

Preparat typu Sidoux lub równoważny do 
pielęgnacji podłóg, nadający połysk 
powierzchniom z linoleum, PCV, lastriko 
itp., odporny na ścieranie, zawierający 
substancje zapachowe o poj. 1 l. 

  
szt. 

 
120 

    

 
15 

Proszek do mycia przeznaczony do 
zmywarek, typu Robot lub równoważny 
o wadze 1 kg. 

 szt. 20     

16 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem, typu 
Window lub równoważny – poj. 0,5 l. 

 szt. 10     

17 Płyn do mycia szyb, typu Window lub 
równoważny – zapas o poj. 0,5 l. 

 szt. 70     

 
18 

Płyn do zabezpieczania i nabłyszczania 
podłóg drewnianych, typu Sidolux lub 
równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 50     

 
19 

Środek antystatyczny do konserwacji 
mebli w aerozolu o poj. 400 ml., klasy 
Pronto lub równoważny, przeznaczony 
do czyszczenia i pielęgnacji mebli 
drewnianych i drewnopodobnych. 

  
szt. 

 
20 

    

20 Środek odplamiający do tkanin typu 
Vanisch lub równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 10     

21 Płyn do mycia kabin typu Bad Reiniger 
lub równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 20     

22 Płyn do płukania tkanin typu K, Global 
lub równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 20     

 
23 

 Płyn do czyszczenia urządzeń 
sanitarnych typu Pikasat lub 
równoważny, poj. 1 l. 

 szt. 50     

24 Płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny o poj. 20 l. 

 op. 20     

25 Płyn do naczyń Ludwik lub równoważny 
o poj. 5 l. 

 op. 10     

26 Worki na odpady o zwiększonej 
wytrzymałości o poj. 35 l. 

 szt. 50     

 
27 

Worki na odpady o zwiększonej 
wytrzymałości o poj. 60 l., zawiązywane 
60x77 

 szt. 150     

28 Worki na odpady o zwiększonej 
wytrzymałości o poj. 120 l. 

 szt. 20     

29 Worki na odpady o zwiększonej 
wytrzymałości o poj. 240 l. 

 szt. 10     

RAZEM:    

 
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
 
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie 
określonym przez zamawiającego. 

 
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 



................................................................................. 

................................................................................. 
 

 

Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Na ofertę składają się : 

1.  ................................... 
2.  ................................... 
3.  ................................... 
4.  ................................... 
 

 
         ..................................., dn. .............................. 

 
 

                                                                                              .......................................................................... 
(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentacji wykonawcy) 

 

 
 

 


